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In de Verhandlungen der Zoologisch Botanischen Gesellschaft

zu Wien, Jaargang 1872, p. 454 enz. zijn door prof. P. G.

Zeiler vier nieuwe soorten van dit genus uit Noord-Ame-

rika en Nieuw-Holland beschreven en afgebeeld , welke het

bewijs leveren dat de Nola's uit andere werelddeelen dan

het onze niet in het oog loopend verschillen van die der

Europeesche fauna. Evenmin is dit het geval met eene der

beide reeds bekende soorten uit Noord- Amerika, die Zeiler

tot Nola rekent (Triquetrana Fitch); de andere, Malana

Fitch (genus Brachytaenia Fitch) wijkt meer af door het

ontbreken van de schubbendotjes der voorvleugels, van

den schubbentand der sprietwortels en van de beharing

van den sprietschaft dan door het algemeen uiterlijk. Zij

moet welligt generiek van Nola worden gescheiden.

Vier andere nieuwe soorten uit Azië en Afrika die ik

voor mij heb, sluiten zich mede vrij goed bij hare ge-

slachtsgenooten aan, doch zijn van vrij kleine gestalte. De
generieke kenmerken bezitten zij allen volledig.

Herrich-Schäffer splitst dit genus in twee afdeelingen

naar mate van het al of niet aanwezig zijn van ader 4 der

achtervleugels. Dit kenmerk is zeer constant en zelcer is
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het dat verdeelingen, gegrond op verschillen in den bouw

der dieren in het algemeen ver te verkiezen zijn boven

die welke alleen op de teekening der vleugels gevestigd

zijn. Te ontkennen is het echter niet dat door de soorten

naar het genoemde kenteeken te verdeelen , men eene voor

het oog minder voldoende volgreeks verkrijgt, dan door

haar te rangschikken naar den vorm van de tweede dwars-

lijn der voorvleugels die bij de Europeanen drieërlei typen

vertoont. Tot de eerste behooren TogatiUalis, Cucullatella,

Strigula, CoufusaUs, Clcatrlcalis ,
Thymula en Squalida, tot

de tweede AnclpUalis , ChlamltiUalis , Cristatula en Subchlmny-

dula en tot de derde Albula, Impura en Centonalis.

Ten einde het herkennen mijner nieuwe soorten zoo ge-

makkelijk mogelijk te maken geef ik, behalve afbeeldingen

en beschrijvingen, de schets eener analytische tabel van

al de gepubliceerde soorten ,
mij echter niet omeventueele

Walkerianen bekommerende. Dr. Staudinger had de wel-

willendheid mij door het leenen van exemplaren uit zijne

rijke collectie de mij ontbrekende Europeesche soorten te

leeren kennen, terwijl Zeller's goede beschrijvingen en af-

beeldingen de invoeging der door hem bekend gemaakte

soorten in mijne tabel zeer gemakkelijk maken. De tabel is

alleen daar uitgewerkt , waar het noodig was omhet onder-

scheid mijner nieuwe soorten van naverwante reeds be-

kende aan te wijzen.

De voorraad onbeschreven soorten van dit genus dat

nu, mijne vier nieuwe medegerekend , reeds 24 species

telt, is zeker nog lang niet uitgeput. Voor mij staan nog

twee Zuid-Amerikaansche uit Dr. Staudinger's collectie en

eene van Java in mijne eigene. Zij zijn echter niet in ge-

noegzaam gave of versehe exemplaren voorhanden en blijven

dus voorshands rusten.

a. Voorvleugels zonder schubbendotjes, de

onbehaarde sprieten zonder schubbentand

aan den wortel MalanaViioh

(h. g.?)
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aa. Voorvleugels met schubbendotjes , sprie-

ten met behaarde schaft en schubben-

tand aan den wortel.

b. Achtervleugels met ader 4 Toguhdatis H.

Strigula W. V.

AlbiUa W. V.

Nigrofasciata

Zeil.

Melanopa Zeil.

bb. Achtervleugels zonder ader 4.

c. Wortelveld der voorvleugels donkerder

dan de overige velden Cucullatella L.

cc. Middenveld der lange, smalle, room-

kleurig witte, bleek bruin bestoven

voorvleugels met eenen steilen onder en

boven even broeden, franjewaarts drie-

maal rondgegolfden , lichtbruinen band

met blinkend potloodkleurige schubben
;

het aan den voorrandswortel verduisterde

eerste veld aan den voorrand met eene

driekante, onderaan tot een geslingerd

staartje verlengde lichtbruine, blinkend

grijs beschubde vlek; golflijn flaauw;

franje grijs. Achtervleugels met franje

sneeuwwit. Lijf wit. 10—12 mm. . . Taeniata m.

ecc. Franjehelft der langwerpige voorvleugels

lichtbruin, op de helft van het midden-

veld scherp en loodregt afgesneden.

Wortelhelft krijtwit met twee bruine

voorrandsvlekken , de tweede onderaan

met een gebogen staartje. Lijf wit, de

halskraag graauwbruin. Achtervleugels

dun beschubd, wit, met graau we franje

14—15 mm DlmldicUa m.

ecce. Geen veld der voorvleugels donkerder

dan de overige velden.
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d. Tweede dwarslijn fijn donker getand

of uit ineen vloeij ende stippen bestaande.

e. Tweede dwarslijn van ader 3—11 met

eene ronde bogt, het middenveld boven

de middenader tweemaal zoo breed als

aan den binnenrand.

f. Halskraag en buitenzijde der palpen

zwart. Sprieten van het <? met gebaard

wortelderde MinuseulaZeW.

Triquetrana

Fitch.

ff. Halskraag en buitenzijde der palpen,

eenkleurig met rug en voorvleugels.

Sprieten van het c? kort behaard.

g. Achtervleugels grijs, met middenvlek,

donkerder dan de witgrijze voorvleugels,

deze voor de in vlekjes verdeelde franje-

lijn het donkerst ; wortel waartsche don-

kere afzetting der golflijn tot streepjes

verdigt. 15—18 mm Confusaüs HS.

gg. Achtervleugels wit ,
lichter dan de licht

graauwbruine voorvleugels, deze een-

kleurig met flaauwe golflijn. Franjelijn

onafgebroken dik , donkerbruin. 14 mm. AegypUaca m.

ee. Tweede dwarslijn van ader 3—7 met

eene vlakke bogt, middenveld ongeveer

overal even breed.

f. Voorvleugels spits, met schuinen, ge-

heel ongebogen achterrand ; eerste dwars-

lijn scherp gebroken CicatricallsTr.

Thymula Mil-

liêre.

ff. Voorvleugels stomp gepunt ,
de achter-

rand steil , flaauw gebogen ;
eerste dwars-

lijn gebogen, tweemaal getand.
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g. Achtervleugels lichtgrijs met donkere

midden vlek. Tweede dwarslijn uit ineen-

gevloeide zwarte stippen bestaande,

franjewaarts niet licht afgezet. Franje-

lijn onafgebroken donker. 11—14 mm. Pumlla m.

gg. Achtervleugels wit, zonder middenvlek.

Tweede dwarslijn onafgebroken donker,

franjewaarts fijn licht afgezet. Franjelijn

uit eene reeks zwarte streepjes bestaande.

13—15 mm Squalida

Staud.

fff. Voorvleugels breed met bijna regthoekige

punt en steilen achterrand , deze slechts

een vierde korter dan de binnenrand.

Achtervleugels zonder middenvlek . . CentonaUs Hb.

/w?/jwmMann.

dd. Tweede dwarslijn der voorvleugels wit
,

tegen den voorrand met zachte ronde

bogt Cristatula Hb.

AncipüaUs HS.

Chlamitulalis

Hb.

Suhchlamydula

Mill.

ddd. Tweede dwarslijn der voorvleugels wit
,

zeer schuin, geheel ongebogen. Voor-

vleugels donker leemkleurig .... SlridaUs Zeil.

TAENIATA m. PI. 6, flg. 1.

Drie mannetjes van 10—11 en twee wijfjes van 11^

—

12 mm.; meerendeels gaaf.

Palpen tweemaal zoo lang als de kop , met duidelijk eind-

lid, het middenlid afgerond; hunne kleur wit; op zijde

enkele graauwe schubben. Mannelijke sprieten tot | met
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fijn behaarde baarden die anderhalfmaal zoo lang zijn als

de breedte van den schaft; het laatste derde zeer kort be-

haard, vrouwelijke sprieten draadvormig ; Thorax roomkleu-

rig wit ; achterlijf sneeuwwit , op den rug een weinig graauw

bestoven, een klein weinig langer dan de achter vleugels.

Achterrand der voorvleugels half zoo lang als de voorrand
,

flaauw gebogen , iets schuin ; vleugelpunt stomp. De bruine

bestuiving het meest aan den vleugelwortel , bij het grootste

wijfje ook vrij sterk tusschen den dwarsband en het mid-

den van den achterrand; verder ziet men bruine stippen

langs den geheelen voorrand. De middenband begint een

klein weinig voorbij de helft van den vleugel, is wortel-

waarts fijn gegolfd en evenals het driekante voorrandsvlekje in

het midden met donkerbruine lijntjes en stippen geteekend
,

waarop men de iets opstaande, blinkende schubben be-

merkt. De drie bogten aan de franjezijde zijn bij één man-

netje naauwelijks te onderscheiden. De golflijn is slechts bij

een der exemplaren zoo duidelijk als op de plaat is afge-

beeld; bij het grootste wijfje zijn er slechts sporen van

te zien in de bruine bestuiving. Franjelijn niet aangeduid.

Achterrand der achtervleugels gelijkmatig afgerond. Zij

vertoonen bij een mannetje een vrij duidelijk middenpunt;

bij de andere voorwerpen zijn zij ongeteekend. Franjelijn

flaauw donker.

Onder zijn de voorvleugels in het midden en langs den

achterrand graauw bestoven, de achtervleugels langs den

voorrand en hun middenpunt duidelijk. Voorvleugels met

10 aderen ; 7 en 10 ontbrekende ; 11 vrij steil , uit de spits

der middencel bij den wortel der gestoelde 8 en 9.

Pooten wit, donker gestippeld.

Celebes : Bonthain , Makassar en Balangnipa. Door Mr.

M. Piepers verzameld.

DIMIDIATA m. PI. 6, fig. 2.

Verscheidene gave mannetjes en wijfjes.

P.ilpcn als bij do voorgaande soort , doch op zijde met vele
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graauwe schubben. Sprieten van het mannetje tot | met

fijne baarden die tweemaal zoo lang zijn als de breedte van

den schaft; het punt-vierde kort behaard; vrouwelijke

sprieten draadvormig. Gezigt en schubbentandjes der spriet-

wortels wit even als rug en achterlijf; dit laatste niet langer

dan de achtervleugels.

Achterrand der voorvleugels iets langer dan de helft van

den voorrand , flaauw gebogen , een weinig schuin ; vleugel-

punt stomp.

De teekening is zeer scherp en de witte wortelhelft zon-

der donkere bestuiving. Voorrandsvlekken driekant , beiden

met een donkerbruin schubbendotje; het derde dotje op de

dwarsader, in de donkere franjehelft. Deze is aan de vleugel-

punt een weinig wit bestoven en vertoont langs den voor-

rand fijne donkerbruine, wit afgezette stippen. Fijn en

scherp donkerbruin met fijne witte afzetting zijn ook de

tweede dwarslijn en de golflijn; de eerste is op de aderen

tot stippen verdikt, heeft onder den voorrand een tand en

is verder tot ader 4 bijna vlak. Golllijn met drie boogjes.

Franjelijn fijn bruin; franje graauwbruin. Achtervleugels

dun besfhubd, tegen den achterrand graauw bestoven.

Onder ziet men op de voorvleugels in graauwe bestuiving

eene schets van de teekening der bovenzijde. Achtervleu-

gels langs den voorrand graauw bestoven en met duidelijk

donker middenpunt.

Voorvleugels met 10 aderen; 7 en 10 ontbreken; 11

schuin , bij den wortel der gestoelde 8 en 9 ontspringende.

Pooten wit; graauw gevlekt.

Java ; waar verscheidene exemplaren door den heer Heck-

meyer op den Ardjoeno zijn verzameld, 's Piijks Museum;

-een mannetje ook in mijne collectie.

AEGYPTIACA m. PI. 6, fig. 3.

Een gaaf mannetje.

Palpen ruim tweemaal zoo lang als de kop, het eindlid

zeer onduidelijk, het middenlid spits, op zijde met twee
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donkerbruine langslijnen , overigens licht graauwbruin als

kop , thorax en voorvleugels. Sprieten als bij de voorgaande

soort. Achterlijf iets lichter dan de thorax , een vierde lan-

ger dan de achtervleugels.

Voorvleugels met duidelijk schuinen, uiterst flaauw ge-

bogen achterrand en vrij duidelijke punt. Grondkleur ge-

lijkmatig; langs den voorrand flaauwe, iets donkerder vlekjes
;

het eerste en derde schubbendotje weinig donkerder dan

de grond; het tweede bijna zwart, op de middenader, al-

waar eene zwarte, hier en daar verdikte eerste dwars-

lijn scherp gebroken is. Een donkerbruin vlekje duidt op de

helft van den voorrand het begin der tweede dwarslijn aan
;

het gebogen bovengedeelte van deze bestaat van ader 11—

3

uit ineenvloeijende , driekante zwarte stippen, het onder-

gedeelte uit een dik, geslingerd zwart lijntje , waarvoor men

vrij duidelijk de overigens uiterst flaauwe, met de tweede

dwarslijn parallele midden- of schaduwlijn ziet. Golflijn

wortelwaarts met gelijkmatige donkere beschaduwing, die

tegen den binnenrandshoek ophoudt. Vóór de franjelijn

eene reeks fijne donkere stippen. Franje als de vleugels.

Achtervleugels vuilwit; franje grijsachtig.

Onderzijde geheel ongeteekend, de voorvleugels grijs,

de achter vleugels als boven.

Voorvleugels met 10 aderen; 7 en 10 ontbreken; 11 uit

-J
van den voorrand der middencel, ver van den wortel

der gestoelde 8 en 9, bovenaan gebogen langs ader 12

loopende.

Pooten geelachtig, ongeteekend.

Egypte: Gaïro. In Dr. Staudinger's collectie, waarin het

uit de verzameling van wijlen Lederer overging.

PUMiLA m. PI. 6, fig. 4.

Een gaaf mannetje en twee iets afge vlogen wijfjes.

Palpen ruim tweemaal zoo lang als de kop, het eindlid

duidelijk; middenhd van onderen met eene punt. Zij ver-

toonen op zijde zwarte schubben en zijn overigens gekleurd
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als kop
, thorax en voorvleugels , licht bruingraauw ]3ij den

man
, aschgraauw bij de wijfjes. Sprieten als bij Dlmidiata

en Aegyptiaca.

Vleugelvorm als bij Aegyptiaca; de voorvleugels echter

met duidelijker punt en steiler achterrand. Grondkleur der

voorvleugels gelijkmatig; de schubbendotjes klein en weinig

in het oog loopend. Bij den vleugelwortel eene donkere

stip aan den voorrand. Eene tweede, op i duidt het begin

aan der tweemaal vrij scherp gebroken eerste d warslijn.

Middenveld aan den voorrand verduisterd en tegen den

binnenrand met een spoor der middenlijn. Tweede dwars-

lijn op de aderen getand en op de spits der tandjes met

zwarte stippen. Onderaan divergeert zij een weinig met de

eerste dwarslijn en het middenveld is dus niet aan den bin-

nenrand het smalst, maar op ader 2. Golflijn uit zwart-

bruine schubben zamengesteld, wortel waarts zonder don-

kere beschaduwing.

Franjelijn licht. Over den wortel der bruingraauwe Iranje

eene lijn van zwarte schubben.

De franjelijn der achtervleugels is mede hclit, wortel-

waarts fijn donker afgezet.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels ongeteekend grijs,

de achtervleugels als boven.

Voorvleugeladeren als bij Dlmidiata.

Pooten witgrijs, sterk donker gestippeld.

Gelebes: Bonthain. Door Mr. M. Piepers verzameld.


